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Lk. 2
Vahtusõpilastena His-
paanias - Heleri ja 
Karmeni muljed Lk. 3

Tänasese lehes galast 
läbi luule- ja pildikeele Lk. 4-5

4.-6. kl e-õppepäeva 
tööd osalevad Käisi 
konkursil

Lavalaudadel on Sa:rlaine

Lühidalt

Juht tänab
Tänan laulupeo I eel-

proovis osalenud koorilaul-
jaid ja nende juhendajaid:  
segakoor Ave (Mai Rand, 
Helle Rand), Neidis (Laine 
Lehto), Saaremaa Poistekoor 
(Veikko Lehto, Tiina Oks) 
Kiidan KG galal esinenud 
õpilasi ja nende juhendajaid. 
Suur tänu peakorraldaja Lai-
ne Lehtole.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Puškini preemia 2011 
laureaadiks  vene keele kui 
võõrkeele õpetaja kategoo-
rias sai KG õpetaja Ellen 
Kask. Tänan tehtud töö eest.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Sünnipäevad
Helle Rand 11.3*
Anu Saabas 13.3* 

6. märtsil teatris gala-
kontserti nautida saime.
Seda korraldas austatud 
Lehto, Laine.

Õhtujuhiks oli Kuukivi-
klubi.
Esinesid KG parimad te-
gijad, tublid.
Esinesid väiksed, esinesid 
suured,
KG-s ammu sees meil 
kunstijuured.
Võimeldi, lauldi, tantsiti, 
eteldi,
mööda lava ringi kepseldi. 
Kuulda sai omaloomin-

gut, improbändi,
mõnusat, kosutavat kuu-
kivi jämmi,
jalga sai rahvatantsu saa-
tel tatsutada,
ilusale esinemisele valjult 
plaksutada.
Kindlasti kohtute esineja-
tega veel,
sest neil ees veel pikk tun-
tuse tee,
kes saab lauljaks, kes saab 
tantsijaks, 
kes saab moeloojaks, kes 
saab kõnelejaks.
Täname galakontserti ema 
Lainet,

et taaskord nii head kont-
serti nautida saime!
Täname Maritit, Kuukivi-
klubi ema,
tänu kellele sai õhtu veel-
gi kenam!
Varsti-varsti jälle kohtu-
me
üsna pea, kui kevadel roh-
tume!
Olge ikka edaspidi tublid,
nagu on me Kuukiviklu-
bi. :D

Linda Lapp ja Riin Oeselg 
Kuukiviklubi liikmed

KG galakontserdist läbi luulekeele

Väitlusklubi tegemistest
Tere armas koolipere! 

Väitlusklubi on olnud va-
hepeal väga töökas ja en-
nast igatpidi harinud: Lin-
da, Mikk ja Mairo käisid 
vabariiklikul kõnekonkursil, 
kust tuldi tagasi väga heade 
emotsioonidega. 

Väitlusklubi president 
Erkki käis kaks nädalavahe-
tust järjest Tartus koolitusel 
ja tuli tagasi palju targema-
na. Mida veel plaanis teha 
on? Pühapäeval, 13 märtsil 
suundub KGst kaks võist-
konda Pärnusse väitlema. 
Seejärel hakkab väitlusklubi 
usinasti ka teid koolitama ja 
väitlusalaselt harima. Jälgi-
ge väitlusklubi tööd ja saage 
ka ise osa väitlusklubi tege-
mistest!

Erkki Etverk, 
väitlusklubi president

Meeldetuletus!
KG LOOK 2011 toimub 

7. aprillil 2011. Teemad: Elu 
on teater, Fantaasiavabrik. 
Info kabinetist 201.

Raili Kaubi, 
käsitöö-õpetaja
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Reisimise ja šoppamise nädal Hispaanias ;)
Ja ongi juba märts käes. 

Aeg on siin küll lennates läi-
nud ja nädalane vaheaeg (26. 
veebruar – 6. märts) möödus 
väga-väga mõnusalt ja mit-
mekesiselt. Pühapäeval, 27. 
veebruaril käisime Lluisiga 
Prantsusmaal, väikeses kü-
las nimega Llivia. Jalutasi-
me seal ringi ja käisime ka 
ühes kirikus, mis kahjuks 
pühapäeva tõttu kinni oli. 
Veel nägime suurt päikese-
energia keskust (Odello So-
lar Energy Centre). See nägi 
väga võimas välja. Peale se-
da suundusime tagasi Hisp-
naaiasse, külasse nimega 
Puigcerda. See on üsna kuu-
lus koht siin, seal on täht-
samad klubid, paljud suu-
satajad ööbivad seal, sest 
suusakuurordid asuvad lin-
na lähedal ja koht on üldse 
väga kaunis.

Esmaspäeval, 28. veeb-
ruaril käisime Sergi ja vana-
vanematega Andorras. See 
linnake lookleb täpselt ka-
he suure mäe vahel. Vähe-
malt see linnaosa, kus meie 
käisime. Mägedes asuvad 
muidugi paljude majad ja 
suvilad ning seal on ka suu-
sakuurorte. Meie käisime 

ühes suures kaubanduskes-
kuses ja peale seda külasta-
sime kahte kirikut. Üks oli 
väga moodne, renoveeritud, 
kuid siiski tohutult ilus ja 
võimas. Teine oli selline pi-
sike ja armas romaani stiilis 
kirik. Ilm oli kahjuks tol päe-
val jahe ja tuuline, lund sa-

das ka. 
Teisipäeval, 1. märtsil 

käisime Lluisiga Bergas. Va-
heaeg jätkus endiselt väga 
rahvusvaheliselt, sest lõunat 
käisime söömas Hiina resto-
ranis :D. Sel päeval külasta-
sime Berga kohal mägedes 
asuvat kirikut/kloostrit ni-
mega Queralt. Tee sinna oli 
juba mõnus, lookles möö-
da kaljuserva ja metsavahet. 
Vaade kiriku platvormidelt 
Bergale ja veel kaugema-
le oli tohutult kaunis! Terve 
Berga oli ära näha ning kau-
gemal olevad põllud, teed ja 
mäed. Ja see romaani stiilis 
kirik oli samuti väga ilus ja 
üsna uhke. 

Neljapäeval, 3. märtsil 
käisime 6-kesi Barcelonas. 
Ilm oli kahjuks halb, taevas 
oli pilves ja terve päev sa-
das õrnalt vihma, nii et üs-
na jahe oli. Käisime ära aga 
päris paljudes kohtades: 
Arc de triomfi juures, Ka-
taloonia väljakul, Barcelo-
na katedraalis, ühes kõr-
ges Columbuse sambas, kus 
sai liftiga üles tippu sõita ja 
siis vaadet linnale nautida. 
Käisime ka Barcelona kõi-
ge kuulsamas kohas – Segra-

da Familias. Pilet katedraali 
sisse oli aga väga kallis ning 
sees me ei käinud, kuid juba 
väljast oli see ehitis tohutult 
võimas. Meenutas veidi ton-
dilossi. 

Barcelonas sõitsime ka 
mõlemad Heleriga esimest 
korda metrooga ja tegime 
neljakesi (klassiõe Carme ja 
tema õe Nuriaga) selles väi-
keses pildistamisputkas pil-
ti :D. 

Muidugi tegime ka suu-
re šopingutuuri, sest šopin-
gutänaval olid olemas kõik 
head poed ja igaüks sai en-
dale midagi :).

See päev oli igati korda 
läinud ja väga mõnus. Kui-
gi me Heleriga külmetasime 
korralikult, sest olime väga 
vale jalanude valiku teinud 
ja jalad olid esimese poo-
le tunniga märjad, oli päev 
siiski vägev :).

Laupäeval on Baga's üks 
suur festival, millest on ju-
ba mitu kuud räägitud ning 
meiegi saame minna, aga 
sellest siis juba järgmises ar-
tiklis.

Heleri Kereme, Karmen Olesk, 
vahetusõpilased Hispaanias

Columbuse ausamba juures lõvikuju kõrval. Vasakult mina (Karmen), klassiõde Carme, Heleri ja Carme õde Nuria

Berga kohal mägedes asuv kirik/klooster Queralt, kus me teisipäeval käisime
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Pühapäeval, 6. märtsil Kuressaare Linnateatris toimunud KG 9. galakontserdi õnnestumisse andsid oma panuse ligikaudu 200 meie kooli õpi-
last, õpetajat ja head abilist. Minu siiras tänu teile: kõik osalenud õpilased; Kuukiviklubi liikmed Argo Sannik, Mikk Maasik, Mairo Tänav, Riin Oeselg,  
Andry-Sten Tõru, Klemet Vaha, Mihkel Vendel, Linda Lapp; õpetajad-juhendajad Marit Tarkin, Eve Tuisk, Malle Tustit, Heidi Truu, Merle Tustit, Gabriel 
Sepp, Tiina Käen, Endel Tustit, Raili Kaubi, Pilvi Karu, Helle Rand, Veikko Lehto; head abilised  Madis Aavik, Allan Kallaste, Mai Rand, Arvi Tanila, Holger 
Kilumets, Kerolin Kuusk, Kristiin Mets, Mari Kasemets, Kristiine Pajussaar, Aili Allas, Brenda Rauniste, Hanna Lena Kesküla, Ruttar Teär! Tänu Kuressaa-
re Linnateatri lahkele kollektiivile ja Gairi Pruulile OÜ Lillekoda! Kohtumiseni KG galakontserdil 2012!
Laine Lehto, peakorraldaja

KG galakontsert 2011 läbi pildikeele

Fotod Holger Kilumets
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Minu vanaisa Miron Paiveli  turulkäimine
 Kord, kui minu vanaisa 

veel väike oli, sai ta emaga 
linna turule minna. Isa pi-
di seekord koju jääma ning 
hoopis poisid võeti kaasa. 
Ta oli selle üle väga õnnelik, 
sest tavaliselt lapsi kaasa ei 
võetud. See oli nagu puhke-
päev, sest pääses  kodutööde 
tegemisest.

    Kodus, enne kui tee-
le asuti, võeti hobusele hein 
kaasa, et teda teel toita. Ka 
endale võeti toitu ja äsja 
lüpstud piima ning kaevu-
vett kaasa.

    Nii nad hakkasidki 
hommikul varavalges mi-
nema. Nad elasid sellel ajal 
Mustjala vallas Kugalepa 
külas Kadariku talus. Teel 
rääkisid nad igasugu jutte ja 
minu vanaisa ning ta vend 
pärisid emalt tema lapsepõl-
ve kohta. Mu vanaisa tahtis 
teada, kas ka tema ema on 
lapsena linnas käinud ja veel 
palju muudki. Rääkides ja 
nalja tehes kulges pikk sõit 
ladusalt, ehkki tee oli ko-
narlik. Õhtu saabudes jää-
di tee äärde puhkama. Ho-
busele pandi heinad ette ja 
ka ise kinnitati keha. Öötun-
nid veedeti vankris. Oli küll 
halb magada, kuid omamoo-
di huvitav. Edasi algas sõit 
varahommikul. Poisid hak-
kasid suurest rõõmust lagi-
nal naerma, kui saabus linn 
ja turg hakkas paistma.

    Vanker viidi turu lähe-
dale platsile ja hobune vii-
di turu ees olevale hobus-
te hoidmise kohta. Seal seoti 
hobune lasipuu külge ning 
anti talle natuke heina ette. 
Nad sõid ka ise veidi leiba 
ja piima. Siis läksid nad tu-
rule kauplema. Turul müü-
sid nad küttepuid, ka poisid 

said müümisel aidata. Nad 
aitasid ostjatel puid vankri-
le vedada.  

    Raha, mille nad puude 
eest said, kulus enamus tu-
rult söögi ja muu majapida-
mises vajaliku kauba ostmi-

se peale. Sealt osteti jahu ja 
tangutooteid, seepi, tuletik-
ke ja kumbki poiss sai väike-
se koti killukomme. Sel ajal 
maksti vene rubladega, sest 
see toimus 1945-ndal aastal.

    Kui küttepuud olid 
müüdud, said poisid turul 
veidi omapead ringi jalu-
tada. Minu vanaisa käis tu-
rul ringi ning vaatas, mida 
teised müüvad. Seal müü-
di igasugu asju: tibupoegi, 
põrsaid, käsitöötooteid, se-
piseid. Mõned asjad olid ka 
sellised, mille ta oleks ko-

he ära ostnud, kui tal oleks 
vaid raha olnud. Mõned as-
jad olid tema arust sellised, 
mida poleks mõtet müüa 
ega osta. Ta nägi turul vah-
vaid puidust mänguasju, 
kuid kuna ta teadis, et nen-

de jaoks raha ei ole, ei haka-
nud ta nendest emale üldse 
rääkimagi. 

   Kui vanaisa turule rin-
gi peale oli teinud, tahtis ta 
oma ema juurde tagasi min-
na, aga ei leidnud teda üles. 
Äkki märkas ta oma venda 
ja küsis ta käest, kus nende 
ema on. Tuli välja, et ema oli 
nende selja taga.

     Tagasiteel polnud neil 
enam nii lõbus, kui linna tul-
les, sest kõik jutud ja nal-
jad olid ära räägitud. Nüüd 
oli aga vankris rohkem ruu-

mi liikumiseks ja ulakuse te-
gemiseks. Mänguhoos oleks 
mu vanaisa vend peaaegu 
üle vankri ääre kukkunud, 
aga läks õnneks. Nad said 
mõlemad ema käest riidle-
mist ja edasine teekond oli 
vaikne. 

    Äkki korises mu vana-
isa kõht ja kuna söögipeatu-
seni oli veel pikk maa sõita, 
hiilis ta salaja ema selja taha 
toidukorvi juurde. Ta võttis 
sealt omale veidi nosimist.  
Ta ei tahtnud öelda, et ta 
kõht tühi on, sest enne turu-
le minekut nad sõid. Et vend 
emale ära ei kaebaks, andis 
vanaisa ka vennale veidi no-
simist. 

   Nad mängisid kuni pea-
tuseni, kus nad magama pi-
did. Seal said nad süüa ning 
juua ja mu vanaisa oli õnne-
lik, et ta ei pea enam tühja 
kõhuga olema. Kõhud täis, 
läksid nad magama, aga las-
tel ei tulnud kohe und, sest 
nad olid veel mängimisest 
erksad.

    Kui saabus hommik, 
alustati teekonda kodu poo-
le. Sõit kulges rahulikult. 
Poisid lugesid tee ääres kas-
vanud puid ja heinamaal 
olevaid lehmi ning hobu-
seid. Lugemise muutis lõbu-
saks see, et nad tegid seda 
vene keeles.

    Koju jõudsid nad alles 
õhtul, kui pidid magama mi-
nema. Uni ei tahtnud kuida-
gi tulla, sest huvitav reis oli 
ju seljataga.

    Hommikul pidid nad 
jälle hakkama kodutöid te-
gema. Taas algas igapäeva-
ne elu.

 Hendrik Lillemets, 
5.a

KG II kooliastme õpetajad andsid õpilastele huvitava e-õppepäeva - koguda vanavanemate mälestusi. Parimad kodu-
uurimistööd saadeti Johannes Käisi seltsi korraldatud konkursile. 

Johannes Käisi selts kutsub 3.–6. klassi õpilasi üles kodu-uurimistööle, üldteema on „Kodu. Pere-
kond”, et ergutada huvi kodu ja kodukoha vastu ning õpetada lapsi hoidma ja talletama perekonna mälestusi. 
Kõik saab alguse algusest – ka huvi ja oskus jäädvustada seda, mis praegu tundub tavaline ja ehk ka ebaoluline, aga mõ-
ne aasta pärast on see suur mälestus. Mälestuste kogumine on oluline osa ka põlvkondadevahelise kokkukuuluvustunde 
hoidmisel. Meie KG pakub järgmistes lehetedes lugemiseks põnevaid mälestusi...

II kooliastme kodu-uurimused
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Vanaisa huvitav ja teguderohke lapsepõlv
Minu vanaisa sündis 

1960. aastal Kaarma küla-
nõukogus Uduvere külas. 
Ta oli pere kõige noorem 
laps. Vend on temast 10 aas-
tat vanem. Väiksena ta laste-
aias ei käinud, sest siis laste-
aedasid maal veel ei olnud. 
Ta oli väiksena emaga töö 
juures kaasas või oli naabri-
te vanatädi hoole all. Vahel 
harva sai ka oldud vanaema 
ja vanaisa juures.

Mänguasjadeks olid ta-
valiselt ise tehtud mänguas-
jad. Näiteks auto sai tehtud 
küttepuude saagimise ajal 
saetud ümmargustest sei-
bidest ja laudadest tehtud 
kastist naeltega kokku klop-

sides. Poest mänguasju ta-
valiselt ei ostetud. Esimene  
mänguasi poest toodi siis, 
kui vanaisa oli 10aastane.

Koolis käis vanaisa bus-
siga. Vahel talvel sai ka pos-
tiljoni hobuse ree peale, et 
koju tulla. Koolitee pikkus 
oli 5 km. Kui tunnid lõppe-
sid varem, siis sai teiste las-
tega jala tuldud. Koolis sai 
tundides täitesulepea või 
pliiatsiga kirjutatud. Mõni 
kasutas isegi tindi sisse kas-
tetavat sulge. Esimene pas-
tapliiats tuli alles III klassis. 
Kool oli Laadjala Algkool. 
Seal oli neli klassi, kaks õpe-
tajat ja 20-25 last. Koolitükke 
anti ikka kodus ka õppida. 

Õppida tuli vahel ka „tatt-
nina“ ehk petrooleumilam-
bi valguses, sest maal viis 
tuul alatasa elektri ära. Peale 
algkooli kinnipanekut 1969. 
aasta kevadel läks vanaisa 
Kaarma 8. kl kooli. Sinna sai 
ka bussiga minna, aga tava-
liselt kui ilm lubas, sai käi-
dud jalgrattaga.

Esimene vanaisa jalgra-
tas oli kolmerattaline laste 
ratas. Kooli alguseks sai sel-
geks õpitud isa suure jalg-
rattaraami vahel sõit. Kui 
sõit oli selge, siis vanaisa ise 
tegi vanadest jalgratta osa-
dest temale tema oma jalg-
ratta.

Sünnipäevi eriti ei pee-

tud. Mõnikord sai ta vane-
matelt šokolaadi või kom-
mikarbi. Näärivana käis igal 
aastal, siis sai kingitusi. Nen-
deks olid ikka kommid, vär-
viliste piltidega lasteraama-
tud, riided  vahel harva ka 
apelsinid. Jäätist sai ka siis, 
kui tema ema või isa võt-
sid ta linna kaasa. Kohali-
kes poodides või autokaup-
luses ehk „lahvkas“ jäätist ei 
müüdud.

Hoolimata sellest kõigest 
oli vanaisal väga õnnelik, 
huvitav ja teguderohke lap-
sepõlv.

Endry Metsmaa pani kirja 
vanaisa Toivo Lepiku 

mälestused

Minu ema kooliaeg
Algus... Linnud valmis-

tuvad vaikselt lõunapoo-
le lendamiseks, viimased 
lilledki laotavad oma õie 
kroonlehed maha ja nii pea-
vad ka lapsed kooli minema. 
Kes sinna tagasi, kes esimest 
korda üle kooli lävepaku as-
tuma... Kõik lasteaiast juba 
ülekasvanud lapsed peavad 
minema kooli...

1. september... Aste 8-
kl kooli tulevad täna uued 
koolijütsid. Kooliõu on juba 
korralikult üleslöödud, he-
kid pügatud ja teed tolmust 
pühitud. Nende uute kooli-
laste seas on ka väike Mer-
le, kellel on peas punane lips 
ja seljas uus koolivorm. Ta 
on juba ammu tahtnud koo-
li minna ja näha, mis vanem 
õde, vend seal ka teevad. 
Neile antakse kätte esime-
sed aabitsad, nagu alati uu-
tele jüngritele antakse ja te-
hakse ka pilti...

Järgmiseks lähevad kõik 
klassiruumi, kus neid ootab 
juba õp Helle Lipu. Ta tut-
vustab ennast ja soovib kõi-
gile head alanud kooliteed. 
Järgmiseks palub ta kõi-
gil kahekaupa rivvi seista 
ja oma paarilisel käest kinni 
hoida, et keegi ära ei kaoks. 
Merle saiab oma paarili-
seks Siiri, kellega neist saa-
vad head, kui mitte parimad 

sõbrannad. Õp Lipu tutvus-
tab kõigile koolimaja, kus on 
õpetajate tuba, direktori ka-
binet, jalutamise ruum, pio-
neerituba ja klassiruumid. 
Nüüd leiavad nad ennast 
jälle tuttavast klassiruumist, 
kus nad kindlasti varem käi-
nud on Õpetaja soovib kõi-
gile head päeva ja siis haka-
takse oma vanematega kodu 
poole astuma. Ema Mahta 
ütleb Merlele, et nüüd min-
nakse koju ja süüakse kooli-
tee alustamise puhul kooki!

Koolis, klassis... Päevad, 
isegi kuud möödusid koo-
lis viibides ja nüüdseks oli 
Merlel käes juba 4. klass, kus 
neile tuli õpetajaks Valve Te-
der, kes oli mõnus õpetaja. 
Temaga olid lapsed pea ala-
ti rõõmsad ja õp Teder viis 
lapsi pidevalt ekskursioo-
nidele ja ringkäikudele. Sa-
muti aitas ta õpilasi pionee-
ri töödes-tegemistes. Ei teagi 
miks, aga teda hakati hüüd-
ma klassis „Kanaks“. Ju vist 
sellepärast, et tema perekon-
nanimi oli Teder.

Klass oli neil suur. Oma 
20 õpilast. Täpselt 10 poissi 
ja 10 tüdrukut. Kõik nad jä-
lestasid hambaarste, kes neil 
igal sügisel koolis käisid. 
Sel nädalal oli koolis selline 
vastik hambaarstide lõhn. 
Merle käis tavaliselt vaid 

kontrollis, aga poisse oli ta 
näinud oma kolm korda sis-
se ja välja tammumas ning 
valust grimasse tegemas. 

Merlele üldiselt meel-
dis koolis käia. Tunnid alga-
sid neil kell 9:00 ja koolilaste 
buss oli küla vahel lapsi pea-
le korjamas juba 8:30.Tal-
le ei meeldinud küll see, et 
pidi nii vara tõusma (8:00), 
aga koolis tahtis ta sellegi-
poolest rõõmsasti käia. Te-
ma lemmiktunnid olid eesti 
keel ja kirjandus. Ta oli koo-
li kõige parem kirjandite kir-
jutaja. Ta osales ühel aastal 
isegi ühel kirjandite kirjuta-
mise konkursil, kus sai isegi 
auhinna. Siis veel tööõpetus, 
sest talle meeldis väga käsi-
tööd teha. Ja veel saksa keel. 
See tund oli huvitav, sest vä-
lismaailmaga kontakte pol-
nud ja õp Kivi abiga said 
nad Saksa DVst endale kir-
jasõbrad. Neil oli veel teisigi 
tunde: bioloogia, mida andis 
neile „Kotik“,  füüsika, mida 
andis „Konn“ ja veel kehali-
ne kasvatus, mida andis „Ju-
pike“.

Lõpp... Ja ongi viimane 
kooliaasta käes. Nüüd on 
kõik väga hoolivad ja ühte-
hoidvad, millega ei saa ko-
he üldse võrrelda näiteks I 
klassi. Nad korjasid viimast 
korda kolhoosi põllul kar-

tuleid, kust ei puudunud 
ka poisid koos oma rottide 
ja konnadega, viimast kor-
da on koolis see jõle ham-
baarstide lõhn, viimast kor-
da istutakse nendes armsaks 
saanud koolipinkides. Kel-
lelegi ei jõua vist praegu ko-
hale tõsiasi, et kohe-kohe ei 
tulda enam hommikuti koo-
li ega joosta söögiajal As-
te sööklasse sööma... Kõigil 
on valus siit lahkuda.  Ka-
heksa aastaga on siin ikka 
päris palju korda saadetud. 
Jäetakse hüvasti lapsepõlve-
ga ning hakatakse sooritama 
tõsiseimaid tegusid. Kes as-
tub keskkooli ja ülikooli, kes 
läheb kohe tööle – kõik raja-
vad ise oma elutee.

Me ei lähe enam kunagi 
sinna tagasi - 

meie rõõmus naer &
võilillepiimast mustad 

lapsesõrmed,
kriimused põlved & soolased pisa-

rad palgel - 
need jäävad.

Jäävad meie suured & 
vaikesed sõbrad,

lilled & värvilised klaasikillud...
ainult meie ei lähe enam sinna,

jääb vaid midagi helget & kauget,
jääb vaid midagi lähedast - 

see on meie lapsepõlv...

Greete Paaskivi, 
6.b klass 
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Õnnelikud öölaagrilised

Öö koolimajas koos mängude, spordi ja DVDga
Sõbrapäeva eel, neljapäe-
val vastu reedet oli 5.a ja 
5.b  klassil võimalus öö-
seks kooli jääda. See öö 
oli pühendatud paralleel-
klasside sõprusele. 

Olime neljapäeval tundi-
des kõik väga põnevil, oo-
tasime õhtu saabumist. Vii-
maks oli  kell saanud  kuus 
ning kiirustasime koolimajja 
tagasi. Õpetaja küll ütles, et 
tervet garderoobi pole vaja 
kaasa võtta, kuid mõni klas-
sikaaslane tuli ikka suure 
reisikotiga.

Kõigepealt sättisime ko-
duklassides magamisase-
med valmis ja seejärel läksi-
me aulasse seltskonnamänge 
mängima. Kõige huvitava-
maks mänguks kujunes Aar-
dejaht mööda koolimaja. 
Kui mängud mängitud, oli-
me juba üsna väsinud, kuid 
energiat jätkus veel võrkpal-
limänguks ka. Tegime kolm 
võistkonda. Kohtunik oli 
Karl-Rometi vanaisa, ta oli 
väga sõbralik ja hea kohtu-
nik. Kes mängida ei soovi-
nud, elas mängule kaasa. 

Kui võrkpall oli mängi-
tud, läksime kes ujuma, kes 

lihtsalt sauna või duši al-
la. Edasi läks veelgi põne-
vamaks, algas disko. See oli 
kõikide jaoks õhtu parim 
osa. 

Kell oligi märkamatult 
saanud üksteist ja käes ma-
gama sättimise aeg. Pool 
tundi oli aega öörahuni. Poi-
sid vaatasid veel DVD-män-

gijast mingit filmi, tüdrukud 
aga pesid hambaid ja val-
mistusid hoogsasti maga-
maminekuks, kuna järgmi-
ne päev oli ikkagi koolipäev. 
Pidime küll magama jääma, 
aga õues möllas torm ja tuul 
logistas akende kallal. Selle 
saatel lõpuks uinusimegi.

Magasime rahulikult se-

Preemiareis Rakverre: ostukeskus, teater, linnus
Külmal 22. veebruari va-

rahommikul läksime kooli 
juurde, et kell 6:00 alustada 
sõitu Rakverre. Meie klass 
võitis selle reisi preemiaks. 
Tegime koos kaarte ja kirju-
tasime sisse head soovid.

Enne lõunat jõudsime 
Rakvere Põhjakeskusesse. 
Seal vaatasime natuke rin-
gi. Seejärel sõitsime Rakve-
re teatrisse, kus vaatasime 
etendust „Kaelkirjak“. Pea-
le etendust oli teatris eks-
kursioon. Nägime rekvisii-
diladu, grimeerimistuba ja 

saime teada, mis laval tehak-
se. Käisime lava all, kus mei-
le räägiti, et lavalauad on 
pandud pikkupidi, sest la-
va põranda külge puuritak-
se asjad kinni. Edasi läksime 
kostüümilattu, mis oli tihe-
dalt riideid täis. Saime proo-
vida peakatteid ja maske. 
Teatri kohvikus sõime lõu-
nat. Toit oli maitsev ja ports 
suur. 

Kui kõhud täis, jaluta-
sime Rakvere linnusesse. 
Seal kohtusime naisega, kes 
hakkas meile linnust tut-

vustama. Kõigepealt võtsi-
me endale mõõgad, mis olid 
pehmest materjalist ja moo-
dustasime võistkonnad ning 
valisime võistkondade kap-
tenid. Siis hakkasime võit-
lema. Selle võistkonna kap-
ten, kes kaotas, pandi kinni 
ja teised said teda kõdistada. 
Järgmiseks viidi meid aja-
lootuppa, kus jutustati ris-
tisõdadest, sõdalaste riie-
tusest ja linnusest.  Seejärel 
hakkasime koos valmista-
ma püssirohtu. Selleks pidi 
kokku segama ja pulbriks te-

ni, kuni üks poiss norskama 
hakkas.  Hommikul kell seit-
se oli äratus. See oli kõige la-
hedam öölaager, kus ma ku-
nagi käinud olen ja loodan, 
et teistelgi oli väga lõbus.

Steelia Suuster 
5.b klassist

gema erinevaid aineid. Veel 
sai igaüks endale meisterda-
da õnnemündi. Lõpetuseks 
näidati meile piinakambreid 
ja saime minna läbi põrgu, 
mis oli väga õudne. Linnuse 
hoovist pidime otsima aaret. 
Viimaks üles leitud aarde-
kasti sees olid šokolaadime-
dalid. Lõpuks läksime bus-
si peale ja hakkasime tagasi 
Kuressaarde sõitma. See oli 
üks väga lahe päev Rakve-
res!

4.a õpilased Kerstin Tang ja 
Artur Fredrik Ålpstal


